
 بان�ک پاس�ارگاد، ب�دون محدودیت 
تسهیالت ارزان قیمت اعطا می کند

بانک پاس��ارگاد، بدون محدودی��ت و با هدف کمک 
به رش��د و شکوفایی چرخه اقتصاد کشور و افزایش 
دامنه ی خدمات بانکی، تسهیالت ارزان قیمت اعطا 
بانک پاس��ارگاد،  می کند.به گ��زارش روابط عمومی 
اعط��ای تس��هیالت ارزان قیم��ت به عن��وان یک��ی 
از خدم��ات ارائه ش��ده در بس��ته حمایت��ی ویژه ی 
بانک پاس��ارگاد، ب��ه اش��خاص حقوق��ی، صاحبان 
مش��اغل، فعاالن اقتص��ادی و پذیرن���دگان فع�ال 
دس��تگاه های کارت خ��وان بان��ک ارائه می ش��ود. 
پرداخت این تسهیالت، بر اساس مراوده ی مشتری 

با بانک است و محدودیت ندارد. 
تنوع در نرخ تسهیالت و تعیین نحوه ی بازپرداخت 
بر اس��اس نیاز مش��تری از دیگ��ر ویژگی های این 
خدمت اس��ت.در این طرح، مش��تریان ب��ا افتتاح 
حس��اب جاری و ی��ا کوتاه مدت، ب��ه ازای هر یک 
میلی��ون ریال موجودی در روز، یک امتیاز کس��ب 
کرده و متناسب با این امتیاز، مشمول برخورداری 
از این تسهیالت می شوند.بر اساس این خبر، حداقل 
مبلغ تسهیالت اعطایی برای اشخاص حقیقی 200 
میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی 500 میلیون 
ریال تعیین شده اس��ت. نرخ این تس��هیالت نیز 9 
الی 18 درصد برای حساب های جاری و 18 درصد 
برای حساب های کوتاه مدت عادی محاسبه خواهد 

شد.

 عملک�رد ب�االی ۷۰ درص�دی بان�ک 
توسعه تعاون در پرداخت تسهیالت در 

بخش صنعت
فتاح��ی عضو هیات مدیره بانک توس��عه تعاون در 
بازدی��د از طرح های تعاونی از عملکرد ۷0 درصدی 
در پرداخت تسهیالت بند الف تبصره 18 در بخش 
صنعت خبر داد و گفت: این بانک به واسطه عاملیت 
صندوق توس��عه ملی آمادگی دارد شرایط مطلوبی 
را برای ش��رکت های داروس��ازی در رف��ع نیازهای 
ضروری کشور تأمین کند.وی همچنین با اشاره به 
عملکرد مطلوب بانک در پرداخت تسهیالت اشتغال 
پایدار روستایی گفت: بانک توانسته با پرداخت این 
تسهیالت کمک شایانی در ایجاد اشتغال به ویژه در 
مناطق روستایی و محروم کشور نماید.گفتنی است 
ش��رکت زاگرس دارو از ش��رکت های زیرمجموعه 
شستا و فعال در زمینه تولید انواع داروها با اشتغال 
حدود 100 نفر در شهرستان زرندیه استان مرکزی 
می باش��د.فتاحی همچنین در ادام��ه ضمن بازدید 
از کارخان��ه تولید فوالد هیربد بابی��ان اینکه بانک 
توسعه تعاون با حساس��یت های بازار صنعت فوالد 
آشناس��ت افزود: به زودی طرح گردش اعتبار مولد 
)گام( در بانک توس��عه تعاون اجرایی می گردد.وی 
ابراز امیدواری کرد با اجرایی ش��دن این طرح، نیاز 
واحدهای تولیدی جهت تأمین سرمایه و گسترش 

واحدهای تولیدی برطرف گردد. 

اخبار گزارش

عضو اندیشکده شفافیت با بیان اینکه الیحه بودجه سال 99 
کل کشور هیچیک از ۶ شاخص  اصلی شفافیت را دارا نیست، 
گفت: مهمترین مشکل اقتصاد ایران بودجه است چرا که به 

جای بودجه نویسی، آرزونویسی می شود.
محمدحس��ین مل��ک نژاد ب��ا بی��ان اینکه ش��فافیت دارای 
شاخص هایی است، اظهار داشت: ش��فافیت بودجه در ایران 
بیشتر اینطور مفهوم شده است که دولت متوجه شود در قالب 
بودجه، چه کاری انجام می دهد و نیازی نیست مردم متوجه 
این امور شوند. عضو اندیش��کده شفافیت برای ایران با بیان 
اینکه فرایند تدوین تا تصویب بودجه در ایران شفاف نیست، 
افزود: سال گذش��ته در زمان تقدیم بودجه رئیس جمهوری 
گفت که »اصل بودجه بر شفافیت است« در حالی که به نظر 
کارشناس��ان اینطور نبوده است زیرا چندان نمی توان بودجه 
کشور را تحلیل کرد چراکه فرایندها داخلی است و خروجی 

بودجه آنطور که باید و شاید قابل پردازش نیست.
وی ادام��ه داد: ۶ ش��اخص در فراین��د بودجه ریزی بس��یار 
مهم است که متأس��فانه در ایران به هیچ عنوان مورد توجه 

دولتمردان و نمایندگان مجلس قرار نگرفته است.
۶ شاخص اصلی شفاف سازی بودجه

ملک نژاد افزود: مورد اول مربوط به »لزوم انتشار سند تدوین 
بودجه« می ش��ود؛ منظور از س��ند تدوین بودجه نیز سندی 
اس��ت که س��ازمان برنام��ه و بودجه بر اس��اس آن بودجه را 
تنظیم می کند این در حالی اس��ت ک��ه در ایران صرفاً آئین 
نامه ها منتشر می شود و برای کسی که بخواهد خارج از دایره 

حاکمیت این فرایند را بررسی کند زمینه فراهم نیست.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: مورد دوم »لزوم انتشار 
دقیق اعداد و ورق های بودجه« اس��ت؛ در ایران سند الیحه 
بودج��ه به صورت یک پ��ی دی اف هزار صفحه ای منتش��ر 
می شود که صرفاً یک سند کاغذی است در حالی که شفافیت 
یعنی اینکه این سند حداقل به صورت اکسل منتشر شود؛ و 
ضرورت دارد اعداد بودجه بصورت دقیق ذکر شود اما اکنون 
داخل الیحه بودجه شاهد ابتکارات عجیبی هستیم که کلیت 
الیحه را زیر س��وال می برد به عنوان مث��ال جلوی برخی از 
حوزه ه��ا بدون هیچ توضیحی تنها به نگارش عدد یک اکتفا 

شده است.
وی افزود: مساله بعدی مربوط به اتفاقات پس از ورود الیحه به 

مجلس می شود. »فرایند بررسی و مذاکرات در کمیسیون ها 
باید شفاف باشد« و به عنوان نمونه همچون کمیسیون برجام 
که جزئیات جلس��ات نمایندگان پخش می شدالیحه بودجه 
هیچیک از ۶ ش��اخص ش��فافیت را دارا نیست؛ گزارش های 
تفریغ بودجه هم نش��ان می دهد بوجه در ایران چندان سند 
مهمی نیست و نه فرایند تدوین این سند چندان مورد بررسی 
ق��رار می گیرد و نه در عمل چندان مبنای کار قرار می گیرد، 
باید نحوه رس��یدگی به الیحه بودجه نیز پخش شود و آرای 
نمایندگان مش��خص باش��د، چراکه در زمان بررسی الیحه 
بودجه در مجلس، نمایندگان بیشترین رفتار محلی را دارند و 

پروژه های غیرمنطقی برای مناطق خود می گیرند.
عضو اندیشکده شفافیت برای ایران گفت: مورد چهارم مربوط 
به »لزوم قاب��ل فهم بودن قانون بودجه برای مردم« اس��ت. 
در حالی دولت با اس��تفاده از بودجه کش��ور را اداره می کند 
که قانون بودجه برای مردم عادی قابل فهم نیس��ت. در دنیا 
همراه با قانون بودجه، سند و یا پیوستی تحت عنوان بودجه 
ش��هروندی منتشر می ش��ود که بودجه را به زبان ساده برای 
مردم توضیح می دهد؛ در حالی که تاکنون س��ازمان برنامه و 
بودجه هیچ گونه سند ملحقی که اعالم کند منابع و مصارف 
چگونه تعیین ش��ده است و برای مردم قابل فهم باشد، آماده 
نکرده است. البته مرکز پژوهش های مجلس گزارشی را تهیه 

می کند اما در این گزارش فقط فرایند توضیح داده می شود.
ملک نژاد افزود: مس��اله بعدی مرب��وط به »ارائه 2 گزارش ۶ 
ماهه از عملکرد بودجه به مردم« اس��ت؛ دیوان محاسبات به 
عنوان نهاد ناظر باید هر ۶ ماه یک بار یک گزارش ش��فاف از 
عملک��رد بودجه به مردم ارائه کند؛ البته این گزارش ها تولید 
می ش��وند اما به صورت دقیق و ش��فاف در اختیار مردم قرار 
نمی گی��رد. وی ادامه داد: »س��ند تفریغ بودجه«، شش��مین 
شاخص شفافیت بودجه است؛ دیوان محاسبات به عنوان نهاد 
ناظر، فرایند کار دولت را بررسی می کند که گزارشات دیوان 
نشان می دهد در بسیاری از تبصره های تفریغ بودجه، دولت 
از مواد ذکر ش��ده در قانون بودجه تخلف کرده اس��ت، حتی 
اگر بصورت تصادفی نیز بخش مربوط به تفریغ بودجه سایت 
دیوان محاسبات را بررسی کنید متوجه این امر می شوید. در 
واقع گزارش های تفریغ بودجه نش��ان می دهد که بودجه در 
ایران چندان سند مهمی ندارد زیرا نه فرایند تدوین این سند 
چندان مورد بررسی قرار می گیرد و نه در عمل چندان مبنای 

کار قرار می گیرد.
مهم ترین اشکال اقتصاد ایران »بودجه« است 

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: فرایند شفافیت بودجه در 
ایران همان نمره ای است که مجمع جهانی اقتصاد داده است 
یعنی نمره 5 از 100. اقتصاددانان می گویند بودجه همچون 

نوار قلب اقتصاد است اگر می خواهید ببینید اقتصادی مریض 
است باید به بودجه مراجعه شود؛ این موضوع بیانگر این است 
که اگر اقتصاد ایران مش��کل دارد بیشترین مسائل به بودجه 
باز می گردد؛ در واقع می توان گفت مهم ترین اش��کال اقتصاد 

کشور بودجه است.
اگر اقتصاد ایران مش��کل دارد بیشترین مسائل به بودجه باز 
می گ��ردد؛ در واقع می توان گفت مهم ترین اش��کال اقتصاد 
کشور بودجه است. وی با اشاره به سند اصالح ساختار بودجه 
مصوب ش��ورای هماهنگی اقتصادی س��ران ق��وا، ادامه داد: 
س��ازمان برنامه سندی را برای اصالح ساختار بودجه منتشر 
کرده که دارای ۴ مح��ور درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، 
ثبات س��ازی اقتصاد کالن و توس��عه پایدار و اصالح نهادی 
بودجه اس��ت؛ بررسی این سند نش��ان می دهد که برنامه ها 
در این س��ند نیز همچون اسناد دیگر پیش بینی شده است. 
مفاهیم مورد تاکید در این س��ند در تمام اس��ناد باالدستی 
ما آمده اس��ت در حقیقت می توان گفت سند آرزونویسی در 
ایران بسیار زیاد است اما در عرصه عمل شاهد اتفاق خاصی 
نیس��تیم. ملک نژاد تصریح کرد: از منظر کارشناسی به نظر 
نمی رس��د به این راحتی ها بودجه نویس��ی در کشور اصالح 
ش��ود. ممکن است کارکنان س��ازمان برنامه و بودجه از این 
وضعیت دفاع کنند اما آنچه که ما می بینیم عدم شفافیت در 

فرایند تدوین بودجه است.
اتهام مجلس در مورد شفافیت بودجه  

وی در پاس��خ به این س��وال که آیا مجلس همت الزم برای 
اصالح ام��ور مربوط به بودجه دارد، گف��ت: خود مجلس در 
فرایند تصویب بودجه محل اتهام است زیرا تاکنون هیچکدام 

از مؤلفه های شفافیت را رعایت نکرده است.
این کارش��ناس اقتصادی افزود: گزارش کمیس��یون تلفیق 
مجل��س و اینکه چه مذاکرات��ی در رابطه ب��ا الیحه صورت 
می گی��رد هیچ گاه ش��فاف نبوده اس��ت در حال��ی که آرای 
نمایندگان در صحن و کمیس��یون به وی��ژه در مورد بودجه 
بسیار مهم است. ملک نژاد گفت: با توجه به اینکه پول کشور 
براساس بودجه، خرج می شود باید رویه های تدوین تا تصویب 
بودجه مشخص ش��ود، با این حال متأسفانه مجلس چندان 
مجل��س تحول گرایی نبوده اس��ت که حاال بعد از تصویب ۳ 

بودجه بخواهد فرایند بودجه 99 را شفاف کند.  مهر 
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شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى (سهامى خاص)

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى کاالى مشروحه ذیل را از طریق شرکتهاى تامین کننده داخلى خریدارى نماید:
 NICD BATTERY  V CELL  AH ,  AH                :  1- شرح مختصر کاالى مورد نیاز

*باطرى ها بایستى از برند SAFT یا ALCAD باشند.
* از فروشندگان معتبر تهیه گردد و داراى گارانتى یکساله باشند.

* ارائه گواهى نامه معتبر الزامى است.
* همراه با کلیه اتصاالت، پتاس و چهارپایه نگهدارنده استاندارد و غلظت سنج مخصوص باطرى باشد.

* باطریها از نوع AH باشند.
اطالعات تکمیلى متعاقبًا به همراه فرم مناقصه ارسال مى گردد.

2- محل تحویل کاال: شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى – اداره تدارکات و امور کاال 
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکى به مبلغ -/148/000/000 ریال 

4- شرایط متقاضى: توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جارى شرکت ملى نفت ایران ، داشتن شخصیت حقیقى / حقوقى ، شماره اقتصادى ، توانایى مالى ، ارائه 
سوابق کارى و همچنین مدارك و گواهینامه هاى مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.

متقاضیان مى توانند پس از انتشار آگهى نوبت دوم با مراجعه حضورى و یا پایگاه اطالع رسانى زیر نسبت به تهیه و تکمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضاى کتبى خود را به همراه مدارك درخواستى حداکثر 
ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم جهت ارزیابى کیفى و بررسى صالحیت تامین کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسلیم نمایند.

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى پس از بررسى اسناد و مدارك واصله و ارزیابى کیفى مناقصه گران طبق قانون برگزارى مناقصات از شرکتهاى واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد. 
ضمنًا ارائه مدارك و سوابق هیچگونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب قانون برگزارى مناقصات مختار است.

((فقط مدارك ارزیابى ارسالى که در دفترخانه رسمى کپى برابر اصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.))
آدرس پایگاه اطالع رسانى: http://agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزایده ها

نشانى محل اعالم آمادگى و دریافت اسناد: استان خوزستان ، شهرستان امیدیه ، بلوار نفت ، شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى / اداره تدارکات و امور کاال
فکس: 06152622683 ، تلفکس: 06152620897

فاکس: 3504 داخلى 06152622273

جای خالی شفافیت در بودجه 99
از سوی تحلیلگران اقتصادی مطرح شد؛

در بودجه 99 رخ داد؛
غفلت مسئوالن از درآمد ۲۵ میلیارد دالری گاز 

در الیحه بودجه س��ال 99 ب��ا تولید روزانه معادل 5 میلیون بش��که گاز طبیعی 
درآم��د تحری��م ناپذیر حاصل از صادرات گاز تنها ۴ میلی��ارد دالر در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت درحالی که با برنامه ریزی برای صادرات گاز این درآمدهای پایدار تا 

25 میلیارد دالر قابل افزایش است.
  ایران کش��وری غنی از منابع انرژی اس��ت. به طوری که با داش��تن 12.۶درصد 
از ذخایر نفتی در جایگاه س��وم دارن��دگان نفت جهان و 18درصد از منابع گازی 
در جای��گاه دوم دارندگان گاز جهان قرار دارد. در ش��رایط تحریم  روزانه چیزی 

در حدود کمتر از ۳ میلیون بش��که نفت خام در کش��ور تولید می شود که سهم 
صادرات کشور از آن بسیار محدود است. در الیحه بودجه سال 99 درآمد حاصل 
از این صادرات نفت، 18 میلیارد دالر پیش بینی ش��ده اس��ت به طوری که این 
درآمد سهم قابل توجهی از بودجه  کشور را تشکیل می  دهد. این در حالی است 
ک��ه تحریم های آمریکا همواره بر میزان ص��ادرات نفت ایران اثرگذار بوده و این 
بخش از درآمدهای پیش بینی ش��ده برای بودجه س��ال آین��ده با تردید مواجه 

است.
در همین راس��تا ایران روزانه معادل 5 میلیون بش��که گاز طبیعی تولید می کند 
یعن��ی حدود 1.5 ت��ا 2 برابر تولید نفت خام کش��ور؛ اما تنه��ا روزانه 50 تا ۷0 
میلی��ون متر مکعب گاز طبیعی به کش��ور های ترکیه و عراق صادر می ش��ود که 
درآمد حاصل از آن نیز ۴ میلیارد دالر برای س��ال آینده پیش بینی ش��ده است. 

ب��ه عنوان مثال صادرات گاز ایران به ترکیه طی قرارداد 25 س��اله منعقد ش��ده 
اس��ت و تاکنون هیچگاه صادرات گاز ایران به این کشور و درآمد حاصل از آن با 
چالش جدی در دوران تحریم مواجه نشده است. عالوه بر آن صادرات گاز به یک 
کشور، وابستگی سیاسی و امنیتی آن کشور را به دنبال خواهد داشت، به طوری 
که از طریق صادرات گاز، صنعت و اقتصاد آن کش��ور به ایران گره خواهد خورد. 
باید توجه داشت که ایران به عنوان دومین کشور بزرگ دارنده ذخایر گاز جهان 
می تواند با صادرات روزانه 250 تا ۳00 میلیون مترمکعب گاز، نیاز گاز همسایگان 
خود به ویژه پاکس��تان و هند و عراق و ترکیه و عمان و کویت را تأمین کند که 
این حجم از صادرات درآمدی حدود 25 میلیارد دالر برای کشور به همراه خواهد 
داش��ت. کسب درآمدی پایدار از بازاری 2 میلیارد نفری که همچنان مورد غفلت 

مسئولین کشور است.  تسنیم   


